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Vision: To be a welcoming and diverse international school that nurtures students to acquire, articulate and
establish the necessary skills and knowledge to become a citizen in a global environment.
Mission: To create an inclusive environment of responsibility, respect and tolerance, based on Qatari values, for all
members of the school community. To deliver an in-depth consistent learning program, which provides
opportunities to display their learnings.
Objectives: Spectra Global School helps individuals to become life-long learners with STEPS.
We provide
S-STIMULATING environment for learning.
T-TRANSPARENT vision helps us to communicate easily.
E-EMPATHY towards others helps us to learn life skills lessons and values of the country that we are growing.
P-PROGRESS to achieve and attain better.
S-SUSTAIN with what we do and maximize it.
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RATIONALE:
In line with our school Objectives, this policy has been written to ensure that we provide
a Stimulating environment for our students and adults with Transparency. To Sustain, we need
to be Progressive and attain what we are capable of and ensure that we remain human
and Empathetic with one another.
For the purposes of this policy, the School refers to Spectra Global School.
Tuition fees are those sums that are directly associated with educating students. Other fees
include textbooks, uniforms, examination and transportation fees. School fees refer to both
tuition fees as well as other fees which a School charges to Parents.
PURPOSE(S):





To adopt clear and transparent approach to the regulation of fees, for both the school
and Parents that ensures tuition fees mirror the quality of education and that school fees
are reasonable and approved by the Ministry of Education & Higher Education (MEHE).
To outline the Schools “tuition fees” structure.
To enable Parents to pay the required School fees in a timely and convenient manner.

POLICY:
Collection of school fees before admission – Terms & Conditions
1. Entrance Assessment Fees: (All students except FS students)
 Paid only once, before accepting the child in the school.

2. Registration Fees:
 Once the student will pass the entrance assessment, Parents are asked to pay the
registration fees.
 Registration fees are not refundable.
 The registration fees are charged only when the student is enrolled, not when applying.

3. Re-registration Fees:
 Fees are paid every year on before March to ensure that the student will continue for the
next academic year.
 Re-registration fees are deducted from the 1st term fees.
Collection of fees after admission
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1. Tuition Fees:
There are at least three equal instalments for tuition fees in each academic year in order to
enable Parents to pay tuition fees.
The School will start to collect the first instalment within one month preceding the
beginning of the school year. The first instalment shall be in August for Schools that start
their academic year in September.
Please find below the due date for each term:
Fees
Term 1
Term 2
Term 3

Due on or before
30th September
31st January
30th April

The School may retain a certain amount of the tuition fees in any of the following cases:


If a student attends from more than four weeks in a term, the School will retain the value
of one full term of tuition fees.



If a student attends from 1 to 3 weeks in the term the school will retain the fees on daily
basis.

These cases apply to newly enrolled students as well as students that register after a term has
already commenced. Official holidays and absences from class are considered part of the week.
1. Transportation Fees:



Transportation fees are not refundable.
Paid once before starting the service and after receiving a confirmation call from the
transportation team.

2. Examination fees:



To be paid every academic year.
The fees covers external assessment processes within the school.

3. Book Fees:




Paid every year before the school starts.
Covers all subject / copy books.
Not including stationary, Parents needs to provide basic stationary for their own child’s
daily use.

4. Insurance Fees:
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The insurance fee will be refunded for student who have completed 1 full academic year
with the School and provided notice of leaving on or before the 15th May of that academic
year.
The insurance fee will not be refunded for student who have not completed 1 full
academic year with the school (August to June).
Insurance fee will not be refunded to student who are leaving during the academic year.
This is applicable to all student irrespective of their tenure with the school.

Non-Payment of School Fees


School herein publishes a clear, transparent policy for their response to non-payment or
late payment of School fees.



Students will not be permitted to attend the School if fees are not paid on time. As per
MEHE’s Pre-Approval, Students will be asked not to attend the school unless the overdue
fees are paid fully.



Further, School will withhold examination report cards, transfer certificate (or block a
transfer on NSIS) and/or refuse re-registration for a student until all outstanding dues are
settled.

Increasing School Fees:
The Ministry of Education & Higher Education (MEHE) will determine the specific requirements
for Schools that wish to apply for approval to raise their School fees. The MEHE shall review
these requirements and communicate them to Schools before the start of the application
submission period. Parents will be formally intimated well in advance.

ROLES AND RESPONSIBILITIES:
The School Management will;


Set the School Policy on fees and the collecting thereof (e.g. tuition, uniform, books,
transport and other curricular activities) in a reasonable, clear and transparent manner.
 Keep Parents/Guardians fully informed of such policy, by publishing fees on the School’s
own website and other available publishing means including roll ups in the reception area,
finance and the admissions office.
 Follow the Ministry of Education & Higher Education (MEHE) procedures when submitting
any request to increase School fees.
Policy for payments by the Corporate Companies wherein the parent of student works.
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In case of new admissions, if the fee is to be borne by the Company with whom the parent
is working with, the required corporate information is to be stated in the admission form
at the time of admission and an official letter from the student’s parent company should
be submitted to accounts department.
In case of existing admission, if the fee is paid by the parent and later they opt to payment
by Company, the required letter from the student’s parent company should be submitted
to accounts department one month prior to the start of the next term
It is the responsibility of the parents to obtain the letter from their workplace and submit
to the school one month prior to the start of the next academic term.
If the company wants the School to invoice, it is parent’s responsibility to get the invoicing
detail and address along with the letter from the company.

سياسة الرسوم املدرسية
:)التعريف (التعريفات
ُ
 وتشمل الرسوم.تعرف مدرسة األطياف العاملية الرسوم املدرسية بأنها تلك املبالغ املرتبطة مباشرة بتعليم الطالب
 وتشي ييمل الرسي ييوم املدرسي ييية رسي ييوم الدراسي يية.األخرى الكتب املدرسي ييية والرس املدرسي ييتح ورسي ييوم اتمتلااار والاملل
.باإلضافة إلى الرسوم األخرى التح تفرضها املدرسة على أولياء األمور
)الغرض (األغراض
يم الرسي ييوم لول مء املدرسي يية وأولياء األمور وال س ي ييمء أ تعك، اعتماد اهج واضي ييا وشي ييفاف لتا
الرسي ي ييوم الدراسي ي ييية ودة التعليم وأ توو الرسي ي ييوم املدرسي ي ييية معملولة ُومعتمدة مء بل و ارة التعليم
.والتعليم العالي
. تلد د هيول "الرسوم الدراسية" للمدارس
. تمكي أولياء األمور مء دفع الرسوم املدرسية املطلوبة في الو ت املااسب وبطريملة مريلة

السياسة
تحصيل الرسوم املدرسية قبل القبول باملدرسة – الشروط واألحكام
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 -1رسوم تملييم الدخول ( :ثتثنح منها طالب الروضة والتمهيدس)
ُ
 تدفع مرة واحدة فملط بل بول الطفل في املدرسة.
 -2رسوم المليد

 بمجرد ا تيا الطالب لتملييم الملبول ُ طلب مء اآلباء دفع رسوم التسجيل.
 توو رسوم التسجيل غير ابلة لالسترداد.
ُ
 تفرض رسوم التسجيل فملط عاد تسجيل الطالب ولي

عاد التملد م.

 -3رسوم إعادة المليد – تجد د التسجيل
ُ
 تسدد الرسوم كل عام بل شهر مارس ل ما استمرار الطالب للعام الدراستح الملادم.
ُ
 تخصم رسوم إعادة التسجيل مء رسوم الفصل الدراستح األول.
تحصيل الرسوم بعد القبول باملدرسة
 -1الرسوم الدراسية
ُ
تس ي ييدد الرس ي ييوم الدراس ي ييية بلد أدتس على فال دفعار متس ي يياوية في كل عام دراس ي ييتح لتس ي ييهيل عملية دفع الرس ي ييوم
الدراسية على أولياء األمور.
ُ
تبدأ املدرس يية في تلص يييل الدفعة األولى في غ ييو ش ييهر واحد بل بدا ة العام الدراس ييتح .جب أ تس ييدد الدفعة
األولى في شهر أغسط بالنسبة للمدارس التح بدأ عامها الدراستح في شهر سبتمبر.
رجى اإلطالع أدااه على تاريخ استلملاق الرسوم لول فصل دراستح:
الرسوم
الفصل الدراستح األول
الفصل الدراستح الثاتي
الفصل الدراستح الثالث

ُ
تستلق في ذلك التاريخ أو بله
 30سبتمبر
 31اا ر
 30أبريل

د تلتجر املدرسة مبلغ معي مء الرسوم الدراسية في أس مء الحاتر التالية:
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 إذا ح يير الطالب ملدة تتعدى أرةعة أسييابيع في الفصييل الدراسييتح فسييوف تلتفا املدرسيية بمليمة الرسييوم
الدراسية لفصل دراستح كامل.
 إذا ح يير الطالب ملدة أسييبوع إلى  3أسييابيع في الفصييل الدراسييتح فسييوف تلتفا املدرسيية بالرسييوم على
أساس ومي.
ً
تاطبق ه ه الحاتر على الطالب اململيد ء حد ثا وك لك الطالب ال ء تم يدهم بعد بدء الفص ي ي ي ييل الدراسي ي ي ييتح
بالفعل .تعتبر العطالر الرسمية والغياب ً
رءا مء األسبوع.
 -1رسوم الاملل
ُ
 تعد رسوم الاملل غير ابلة لالسترداد
ُ
 تسدد مرة واحدة بل بدء الخدمة وةعد تلملي مواملة تأكيد مء الفريق املسؤول عء الاملل.
 -2رسوم اتمتلااار
ُ
 تسدد في كل عام دراستح.
 تغطي الرسوم عمليار التملييم الخار ية داخل املدرسة.
 -3رسوم الكتب
ُ
 تسدد في كل عام بل بدا ة الدراسة باملدرسة.
 تغطي ميع دفاتر  /كتب املواد الدراسية.
 ت تش ي ي ي يمييل األدوار الكتييابييية ( لتيياد اآلبيياء إلى توفير األدوار الكتييابييية األس ي ي ي يياس ي ي ي يييية لالسي ي ي ييتخييدام اليومي
ألطفالهم).
 -4رسوم التأمين
ُ
ً
إخطارا باملغادرة في
 ترد رسوم التأمي للطالب ال ء أكملوا ساة دراسية كاملة واحدة في املدرسة و دموا
أو بل  15ما و مء ذلك العام الدراستح.
ُ
 ت ترد رسوم التأمي للطالب ال ء لم كملوا ساة دراسية كاملة في املدرسة (مء أغسط إلى وايو).
ُ
 ت ترد رسي ي ييوم التأمي للطالب ال س يغادر املدرسي ي يية خالل العام الدراسي ي ييتح .اطبق ه ا على ميع الطالب
بغض الا،ر عء مدة اات،امهم في املدرسة.
التخلف عن دفع الرسوم املدرسية
 تنشيير املدرسيية في ه ه الوفيملة سييياسيية واضييحة وشييفافة لت راءار التح سييوف تتخ ها حال عدم سييداد
الرسوم املدرسية أو التأخر في سدادها.

7|P a g e

ُ
 لء ُيسي ي ي ييمت للطالب باتلتلاق باملدرسي ي ي يية ما لم تدفع الرسي ي ي ييوم في الو ت امللدد ُ .طلب مء الطالب عدم
سي ي ي يية ما لم ُتدفع الرسي ي ي ييوم املتأخرة بالوامل وذلك ً
رهاا بموافملة و ارة التعليم والتعليم
الح ي ي ي ييور للمدر
ُ
العالي املسبملة على ذلك.
 عالوة على ذلك س ي ييوف ترجب املدرس ي يية بطا ار تملرير اتمتلا وش ي ييهادة التلويل (أو ترجب التلويل
ُ
على الا،ام الوطنح ملعلومار الطلبة " )"NSISو  /أو ترفض إعادة التسي ي ي ييجيل للطالب حت تسي ي ي ييدد ميع
الرسوم املستلملة.
زيادة الرسوم املدرسية
تل ييدد و ارة التعليم والتعليم الع ييالي املتطلب ييار املل ييددة للم ييدارس التح ترغ ييب في التمل ييدم بطل ييب لوحصي ي ي ييول على
املوافملة على يادة الرسوم املدرسية .ترا ع و ارة التعليم والتعليم العالي ه ه املتطلبار وترسلها إلى املدارس بل
بدء فترة تملد م الطلبار ُ .بلغ أولياء األمور ب لك ُم ً
سبملا.
ُ

األدوار واملسؤوليات
تملوم إدارة املدرسة بما لي:
 وضييع سييياسيية للمدرسيية تتعلق بالرسييوم وتلصيييلها (مثل الرسييوم الدراسييية ورسييوم الرس املدرسييتح ورسييوم
الكتب ورسوم وسائل الاملل وغيرها مء األتشطة الدراسية) بطريملة معملولة وواضحة وشفافة.
 إطالع الوالد ء  /أولياء األمور بشي ي ي ييول تام على ه ه السي ي ي ييياس ي ي ي يية مء خالل تشي ي ي يير الرسي ي ي ييوم على املو ع
اإللكتروتي للمدرسي ي يية وغيرها مء وسي ي ييائل النشي ي يير املتاحة بما في ذلك الالفتار الدوارة املو ودة في ماطملة
اتستملبال والتمويل ومكتب الملبول.
 إتباع إ راءار و ارة التعليم والتعليم العالي عاد تملد م أس طلب لريادة الرسوم املدرسية.

سياسة املدفوعات الخاصة بالشركات التجارية التي يعمل بها أولياء أمور الطالب.
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 في حالة الملبول الجد د للطالب إذا كاات الشييركة التح يعمل اها ولي األمر سييوف تتلمل الرسييوم فيجب
ذكر املعلومار املطلوبة الخاص ي ي يية بالش ي ي ييركة في اموذد الملبول في و ت الملبول ويتعي على الش ي ي ييركة التح
يعمل اها ولي أمر الطالب تملد م خطاب رسمح إلى سم الحسابار باملدرسة.
 في حال كا الملبول د تم بالفعل وإذا كا ولي أمر الطالب د دفع الرسييوم فم بعد ذلك اختار أ تدفع
الشركة التح يعمل اها يمة الرسوم فيتعي تملد م خطاب مء الشركة التح يعمل اها ولي أمر الطالب إلى
سم الحسابار بل شهر واحد مء بدا ة الفصل الدراستح التالي.
 تلمل أولياء األمور مس ي ييؤولية الحص ي ييول على الخطاب مء موا عملهم وتملد مه إلى املدرس ي يية بل ش ي ييهر
واحد مء بدء الفصل الدراستح التالي.
 إذا طلبت الشركة مء املدرسة إصدار فاتورة فتملع على عاتق ولي األمر مسؤولية الحصول على تفاصيل
الفواتير وعاوانها مع خطاب مء الشركة.
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